
 
 
LA TRUCADA DE L’ESPERANÇA 
La nostra campanya d’advent aquest any 
consistirà amb un gest tant senzill com el de fer 
una trucada d’esperança a algú que durant 
aquests dies de Nadal estigui sol o sola. Els qui 
vulguin fer aquest petit gest que ho diguin al 
mossèn. 
 
 
 

LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA DEL 2 DE DESEMBRE DEL 2020 

«La esperanza del mundo reside completamente en la bendición de 

Dios: Él sigue queriéndonos. 
[…]  
La gran bendición de Dios es Jesucristo, es el gran don de Dios, su 
Hijo. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que 
nos ha salvado a todos. Él es la Palabra eterna con la que el Padre nos 
ha bendecido «siendo nosotros todavía pecadores» (Rm 5,8) dice san 
Pablo: Palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. 

[…] 
Ante la bendición de Dios, también nosotros respondemos bendiciendo 
—Dios nos ha enseñado a bendecir y nosotros debemos bendecir—: es 
la oración de alabanza, de adoración, de acción de gracias. 
El Catecismo escribe: «La oración de bendición es la respuesta del 
hombre a los dones de Dios: porque Dios bendice, el corazón del 
hombre puede bendecir a su vez a Aquel que es la fuente de toda 
bendición» (n. 2626). La oración es alegría y reconocimiento. Dios no 
ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino 
que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado 
[…] 
Este mundo necesita bendición y nosotros podemos dar la bendición y 
recibir la bendición. El Padre nos ama. Y a nosotros nos queda tan solo 
la alegría de bendecirlo y la alegría de darle gracias, y de aprender de 
Él a no maldecir, sino bendecir. 

[…] 
Que el Señor nos enseñe a no maldecir nunca sino a bendecir». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ENDREÇAR LA VIDA» 

Continuem amb el nostre pla d’entrenament espiritual per aquest 
temps d’advent. Volem dedicar-nos a reforçar i/o recuperar 
l’esperança, que és, avui dia, la virtut més preuada per afrontar el 
repte de viure. L’evangeli ens presenta a Joan Baptista com aquell 
que prepara tot el que cal per poder rebre Jesús, la nostra 
esperança. És possible, després d’èxits i fracassos al llarg de la vida, 
esperar Jesús? Té sentit preparar-me? Com? Puc posar a to la meva 
vida? La resposta a aquests interrogants és positiva. Direm: és 
possible, és necessari, val la pena. L’ordre intern avui és més crucial 
que mai. El fet d’haver-nos quedat exposats a tantes incerteses, a 
una transformació tant exagerada de les relacions humanes, a una 
situació que ens ha afeblit tant, ja sigui personalment, ja sigui 
socialment, ens exigeix que, com a mínim, cuidem la nostra salut 
espiritual, la nostra vida interior. No es tracta només de fer un 
exercici lleuger o aparent sinó que és un bon moment per anar a 
fons, per posar ordre als racons més amagats de la nostra vida. Em 
refereixo al sagrament del perdó. En ell tenim l’oportunitat de 
recomençar. Repeteixo: recomençar una altra vegada amb 
l’experiència de voler allunyar-nos de la desídia, de la monotonia, 
de la rutina… El fet d’haver rebut el perdó de Déu és del tot 
transformador. No deixem escapar l’oportunitat de tornar-lo a 
viure. No és només un desig, sinó una necessitat. Aquest sagrament 
ens condueix a apreciar amb més finor el valor de les petites passes 
de servei i compromís que fem cada dia, així com el valor i la 
necessitat de la pregària, dels sagraments, de la comunitat. Aquest 
fet d’anar a fons és per a nosaltres, els cristians, una manifestació 
de la nostra relació amb Déu. És Ell qui ens dona la capacitat de 
mirar el nostre present des de la seva perspectiva, la qual em 
permet d’endreçar la pròpia vida i dipositar-la tota en mans de Déu 
un cop més. En Déu trobo l’esperança. L’ordre en la meva vida 
personal m’apropa a una vida sensata, dirigida, disposada a 
acceptar la seva presència. 

Mn. Daniel Palau 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c1a3_sp.html#I La bendición y la adoración


 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 5: Carme Bacarises Jorba. 
Germans Miuel, Roser, Núria i 
Montserrat Aregall Urgellés / 

Diumenge 6: Salvador Garcies i Margarita Cañelles. Difunts de la 
família Pere Vendrell. Aureli Ibars Puertolas 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h celebració 
de  la  Paraula.   Eucaristia :   Dissabte  
a les 18h i diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials contenen 
el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 5: Josep Maria Boltà. Esposos 
Josep Canyelles i Dolors Castellví / 
Diumenge 6: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. 
Josep Martí Tor. 
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PREGÀRIA D’ADVENT 
 

 

 

Veniu, oh Déu, i distingirem el bé del mal. 
Veniu, oh Déu, i deixarem el mal per només 

estimar el bé. 
Veniu, oh Déu, i no caurem en la temptació́. 

Veniu, oh Déu, i gràcies a vós sabrem qui som. 
Veniu, oh Déu, i feu-nos caminar amb vós. 

Veniu, i feu camí ́amb nosaltres. 
Veniu, i morirem a l'home vell per viure d'una 

manera nova. 
Veniu, i ens sentirem forts. 

Veniu, i ensenyeu-nos la veritat. 
Veniu, truqueu a la nostra porta i deixeu-la 

oberta perquè̀ tothom entri. 
Veniu, porteu del cel el pa de vida i l'aigua que 
raja fins a l'eternitat. Veniu, i esborreu el nostre 

pecat. 
Veniu a visitar-nos, Senyor Déu nostre! 

 

 
(Sant Agustí d'Hipona) 

 


